
Naam organisatie: Sam& Overijssel 

RSIN:   86040916 
Adres:   Hogeland 10, 8024 AZ Zwolle 
Email:   overijssel@samenvoorallekinderen.nl 
KvK:   75823225 
Bank:   NL70 RABO 0352 3809 77 
 

Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of een uitje. Het lijkt normaal dat 

alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan het betalen.  

Sam& is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, 

Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. Samen zetten zij zich in om kinderen te 

ondersteunen die opgroeien in een gezin met weinig financiële middelen, door allerlei 

voorzieningen te bieden op het gebied van educatie, sport, cultuur, verjaardag, vrije tijd en 

andere activiteiten. Dit doet Sam& in samenwerking met gemeenten, lokale partners en 

bedrijven waaronder de Rabobank. 

Gelden worden beschikbaar gesteld door de aangesloten gemeenten, het ministerie van 

SWZ en de bovengenoemde organisaties zowel in geld als in natura. 

Sam& biedt één digitaal loket waar ouders en intermediairs (zoals bijvoorbeeld leerkrachten, 

schuldhulpverleners, huisartsen of wijkteams) eenvoudig een aanvraag kunnen indienen 

voor meerdere kindvoorzieningen van de bij Sam& aangesloten partijen in hun gemeenten. 

Enkele voorbeelden van kindvoorzieningen zijn fiets, laptop, kleding, inrichting voor 

slaapkamer, medische hulpmiddelen, ID bewijs….. 

Sam& Overijssel is er voor de kinderen van 0-21 in de provincie Overijssel die in armoede 

leven. Op dit moment zijn de gemeenten Hardenberg en Ommen aangesloten. Vanaf 1 

januari 2021 zal de gemeente Kampen aansluiten. Andere gemeenten in de provincie die 

interesse hebben getoond om ook aan te sluiten zijn o.a. Hellendoorn, Steenwijkerland en 

Zwartewaterland.  

Het bestuur van Sam& Overijssel wordt op dit moment gevormd door: 

Peter van der Terp voorzitter 
Hack Goettsch penningmeester 
Erik van de Peppel secretaris 
Lidi Kievit  alg. bestuurslid 
 

Leergeld IJssel & Vecht hangt onder de paraplu van Sam& Overijssel. 

RSIN:    859918415  
Adres:   Hogeland 10, 8024 AZ Zwolle  
Email:   overijssel@samenvoorallekinderen.nl 
KvK:   74480480 
Bank:   NL91 RABO 0343 3964 59 

Het bestuur van Leergeld IJssel& Vecht wordt op dit moment gevormd door: 

Peter van der Terp voorzitter 
Hack Goettsch penningmeester 
Henk Brink  alg. bestuurslid 
Lidi Kievit  alg. bestuurslid 
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Voor beide organisaties geldt dat de bestuursleden hun taak uitvoeren om niet.  

De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. 

De werkzaamheden voor de stichting worden uitgevoerd door een betaalde coördinator 

volgens CAO Sport. En 3 vrijwilligers die een vrijwilligers vergoeding ontvangen. 

In de bijlage de jaarrekening 2019 van Leergeld IJssel & Vecht. 


